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Programma
Dag 1 Compensation & Benefits: beleid
• Welke strategie hanteert uw organisatie op het vlak van Compensation & Benefits?
• Uit welke essentiële basispijlers bestaat een strategisch loonbeleid?
• Hoe geeft u uw loonbeleid vorm in functie van de snel wijzigende economische, demografische en
juridische context?
• Hoe trekt u de methodiek van balanced scorecard door naar HR en Reward?
• Wat is het belang van werken met HR Analytics?

Dag 2 Functiemanagement en benchmarking
• Hoe gaat u aan de slag met functieomschrijvingen?
• Welke functiewaarderingssystemen bestaan er op de markt?
• Hoe maakt u een bedrijfseigen functieclassificatiesysteem?
• Wat is marktconformiteit?
• Hoe gebruikt en interpreteert u succesvol benchmarkingtools en -rapporten?

Dag 3 Prestatiemanagement met het oog op verlonen
• Wat is de toegevoegde waarde van een performancemanagementsysteem?
• Welke zijn de do’s en don’ts bij evaluaties?
• Wat is de rol van een kalibratieproces bij evaluaties?
• Op welke basis kunnen medewerkers verloond worden?
• Welke vormen van prestatieverloning zijn gangbaar?

Dag 4 (Her)bouwen van uw salarissysteem
• Welke kritische vragen moet je beantwoorden bij het opstellen van een salarisstructuur?
• Welke loonmodellen bestaan er (theoretisch) en in welke situatie worden deze gebruikt?
• Hoe bepaalt u welke salarisstructuur geschikt is voor uw organisatie?
• Met welke modaliteiten dient u rekening houden bij de implementatie van een nieuwe loonstructuur?
• Hoe ver kunt u gaan bij het toekennen van benefits?

Dag 5 Uw ideale beloningsmix en flexibel verlonen
• Welke alternatieve voordelen kunnen deel uitmaken van een loonpakket?
• Op welke manier kan u een loonpakket fiscaal- en sociaaljuridisch optimaliseren?
• Hoe kan je flexibele verloningsvormen invoeren in uw organisatie?
• Hoe kan u met uw loonbeleid inspelen op de mobiliteitsproblematiek van werknemers?
Een actueel overzicht van de beschikbare data voor deze opleiding vindt u online.
Praktisch
Voor informatie over prijs, data en locaties van deze opleiding, en om in te schrijven: ga naar
www.sdworx.be/learning.
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